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Mötesanteckningar beredningsgruppen 18 december
Deltagare:

Peter Fredriksson, Skolverket (ordförande)
Lena Nyberg, MUCF
Cecilia Tisell, Konsumentverket
Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen
Martina Blombergsson, Barnombudsmannen
Nina Mimon, Skolverket
Föregående mötes anteckningar

Anteckningarna läggs till handlingarna.
Aktuell information från myndigheten

MUCF har lämnat årets fokusrapport till regeringen. Rapporten handlar om ungas
sociala inkludering och visar att många unga som bor i landsbygd och förort inte
känner sig inkluderade eller sedda. https://www.mucf.se/pressmeddelande/varannan-ung-kanner-sig-inte-inkluderad-i-samhallet.
MUCF har arrangerat en konferens kring öppna fritidsverksamheten, som även
kommer att vara ett fokusområde kommande år.
Myndigheten har ett nationellt uppdrag att arbeta med unga som varken arbetar eller studerar och får även ett utökat ansvar för ungdomsperspektiv i statliga myndigheter. Regeringen har gett mer medel till MUCF för arbetet med siten
www.youmo.se och för att informationen ska spridas till vuxna och till unga såväl i
Sverige som utomlands.
I februari ska verksamheten vara inflyttad i lokalerna i Växjö.
För BO är det ett speciellt år med anledning av att barnkonventionen träder i kraft
2020. Myndigheten fokuserar mycket på att utveckla sin roll som expertmyndighet.
Sidan https://minarattigheter.se har lanserats och innehåller bl.a. lektionsupplägg i
olika ämnen. Inom ramen för regeringsuppdraget om barnrätt i praktiken, enligt
vilket BO ska kompetensutveckla Sverige, genomförs en stor mängd digitala konferenser.
Årsrapporten nästa år handlar om barn i den sociala barnavården. Analysen och
slutsatserna ärt inte klara ännu men man ser att många barn missar skolgång och
BO önskar en dialog med Skolverket om problematiken. Årsrapporten 2020 ska
handla om när barnkonventionen blir lag och vilka insatser man ser kan komma att
behövas.
Konsumentverket arbetar på produktsäkerhetsområdet med marknadskontroll av
varningsmärkningar på ballonger. Konsumentverket har medverkat på mässan Underbara barn tillsammans med Kemikalieinspektionen. Där har de delat ut
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Konsumentverkets populära smådelscylinder, som är ett verktyg för att mäta om
småsaker kan utgöra en kvävningsrisk för små barn, och foldern Säkra barn –
trygga föräldrar. https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/barn-och-foralder/sakra-barn-trygga-foraldrar-2018-konsumentverket.pdf
Konsumentverket ska lansera en kampanj för att konsumenter ska bli bättre på att
reklamera. Unga finns i de kanaler man ska använda sig av i kampanjen. Syftet är att
bidra till en bättre miljö.
I det globala konsumentskyddsarbetet tittar myndigheten på marknadsföring mot
barn i digitala medier. Arbetet ska utmynna i en kartläggning och rapport.
Konsumentverket medverkar i Statskontorets uppdrag att utreda om offentlig styrning kan främja hälsosamma matvanor för barn. En rapport ska presenteras i maj.
Skolverket har nyligen lämnat en rapport till regeringen om utvärdering av Skolverkets insatser samt implementeringen av läroplansdelen för fritidshemmet. I utvärderingen framgår att kvalitet och resurser det att det ser mycket gällande olika ut i
olika i olika områden och olika elevgrupper gällande i. Politiken behöver fundera på
om fritidshemmen ska inkluderas mer i Skolverkets uppdrag. Mer information
finns här: https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018-12-17-fritidshemmen-saknar-forutsattningar-att-forverkliga-laroplanen. Skolverket har slutfört sitt VP-arbete, som har fokus på skolsegregation, lärarförsörjning och styrningen. Ambitionen är att genomföra ännu mer riktade insatser
och mer samarbeta med berörda skolor och huvudmän. Skolverket vill också initiera ett nätverk för erfarenhetsbaserat lärande och skapa förutsättningar för att det
erfarenhetsbaserade lärandet ska komma lärare, skolor och huvudmän till gagn.
Information från myndigheterna om ämnesgrupperna

Samtliga ämnesgrupper har kommit igång med sitt arbete på ett eller annat sätt.
- 18-årsdagen har sitt första möte den 24 januari. Inbjudan har skickats ut.
- Likvärdig utbildning kommer att rikta in sig på skolsegregationsproblematiken.
Inbjudan till en workshop kommer nästa år.
- Delaktighet har haft ett möte och kompletterar sin ämnesgrupp med Delaktighet – genom språk och kultur.
- Trygghet har ett första möte den 12 februari, inbjudan har skickats. Vid mötet
ska en inventering göras av respektive myndighets egna grepp på området. BO
ska också stämma av med Barnsäkerhetsrådet, så att ämnesgruppen inte går in
på deras område.
- Hållbar utveckling arbetar främst med informations- och erfarenhetsutbyte
och har regelbundet möten.
- Ekonomisk utsatthet har en undergrupp som jobbar med ungas ekonomiska
utsatthet. De har haft en föreläsning på temat barns skuldsättning och diskuterar om det behövs fler lagändringar.
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Inför Samordningsforum i vår

Datumförslag för Samordningsforum är en eftermiddag måndag den 1 april eller
fredag 12 april. Datum fastställs efter avstämning med SPSM, som ska vara värd för
mötet. Beredningsgruppen diskuterar innehållet.
Beredningsgruppen diskuterar också tema för kommande Samordningsforum, som
skulle kunna handla om barnkonventionen som lag och hur man jobbar med barnrättsperspektivet i statliga myndigheter. Förslaget noteras inför kommande möte.
Övriga frågor

Beredningsgruppen uppmärksammar behovet av samordning kring ungas psykiska
ohälsa och diskuterar hur myndigheterna kan samverka kring tidiga insatser och om
myndighetsnätverket kan ta initiativ för att få igång samtal mellan myndigheter,
Skulle t.ex. fler myndigheter kunna lyfta problematiken i sitt budgetunderlag och
därigenom få utökat uppdrag att samverka? Skolverket har ett samverkansuppdrag
kring tidiga insatser tillsammans med Socialstyrelsen. I det uppdraget ingår att titta
på hur och på vilket sätt berörda aktörer skulle kunna samverka. Innan beredningsgruppen tar frågan vidare bör Socialstyrelsen och Skolverkets samverkansuppdrag
studeras närmare för att utröna vilka förutsättningar det finns att knyta an andra
myndigheter.
Beredningsgruppen diskuterar om det finns ett behov av att samordna sig mer
kring barn- och ungdomsstatistik. Dels för att göra det mer effektivt genom att inte
flera myndigheter gör samma sak, dels för att göra det mer lättillgängligt och användarvänligt för målgrupperna och dels för att säkerställa att den statistik som tas
fram också är efterfrågad. Beredningsgruppen har olika syn på behovet av att initiera en större diskussion i nätverket kring statistikfrågan. Till att börja med kommer
därför MUCF och BO att ha fortsatt kontakt med varandra i frågan.
Nästa års möten

Fastställda möten 2019:
Måndag 4 mars kl. 10.00-11.30 Skolverket, Fleminggatan 14
Onsdag den 19 juni kl. 13.00-14.30 BO, Norr Mälarstrand 6
Måndag 23 september kl. 13.00-14.30 Konsumentverket, Dalagatan 5
Måndag 9 december kl. 13.00-14.30 Skolverket, Fleminggatan 14

